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datas e avisos
importantes
Página de mídia
www.na.org/media
Compartilhe facilmente os memes do
Instagram e acesse materiais de apoio
para grupos virtuais, vídeos do NAWS e
recursos de serviço.

Por favor, considere
idere a possibilidade
possiibilidad
de
de estabelecer uma contribuição
recorrente, se você puder:
www.na.org/contribute

O que posso fazer?
formas de participar do serviço
Projeto do livro Um
princípio espiritual por dia
ESCREVA – por conta própria ou com outros
companheiros – sobre os princípios atualmente em pauta.
REVISE os rascunhos e encaminhe para nós seus comentários.
75 verbetes estarão disponíveis até o final de janeiro.
Organize um WORKSHOP para escrever ou recolher as
sugestões de outros membros. Consulte o site para obter
os materiais de apoio.
Acesse www.na.org/spad para conhecer as últimas novidades.

Próximas reuniões virtuais
Participantes da conferência: 13 de fevereiro, 11:00 h PST
(horário do Pacífico)
H&I: 14 de janeiro, 15:00 h PST
Escrita de passos com detentos: 12 de janeiro, 16:00 h PST
Linhas de ajuda: 2 de fevereiro, 15:30 h PST
Relações públicas: 28 de janeiro, 16:00 h PST
DI/RP zonal: 9 de janeiro, 10:00 h PST
Reunião virtual de Zonas (somente para zonas):
16 de janeiro, 11:00 h PST
Acesse www.na.org/webinar para obter mais informações.

Pedimos que encaminhem ideias e
sugestões para: worldboard@na.org

Saudações do seu Quadro Mundial!

À medida
que elaboramos esta edição do NAWS News, o ano de 2020
vai terminando. Como membros do Quadro, agradecemos
por mais um ano de serviço a NA e por tudo o que vem sendo
feito. Para manter este relatório breve e facilitar sua distribuição e tradução, iremos cobrir apenas alguns dos destaques
recentes.

CAIXA DE FERRAMENTAS PARA
SERVIÇOS LOCAIS / REUNIÕES ON-LINE
Como já dissemos, nosso principal foco atualmente são as reuniões virtuais. O projeto da Caixa de ferramentas para serviços
locais tem coletado informações para o desenvolvimento de
recursos para reuniões virtuais. A serviço desse esforço, temos
uma pesquisa que permanecerá on-line até o final do ano, em
www.na.org/toolbox. Planejamos utilizar grupos focais para
recolher comentários e sugestões sobre alguns temas. O primeiro, em dezembro, será sobre Companheirismo e terá como
ênfase conectar os recém-chegados. O segundo será em
janeiro, e enfocará como as reuniões virtuais estão conectando
a comunidade de NA como um todo e o sistema de serviços
de NA.
Também realizamos dois seminários on-line abertos desde
a publicação do último NAWS News: em setembro, sobre as
melhores práticas nas reuniões virtuais e em dezembro, sobre
levar a mensagem de forma virtual através dos esforços de H&I.

PROJETO FIPT
Também progredimos no Projeto do Contrato fiduciário da propriedade intelectual da Irmandade, uma vez que já publicamos
o rascunho contendo as propostas de mudanças. O rascunho
estará disponível por seis meses na página www.na.org/fipt,
para revisão e comentários da Irmandade. O prazo de revisão vai
de 1º de dezembro de 2020 a 31 de maio de 2021.
O objetivo das revisões é atualizar o Contrato fiduciário da propriedade intelectual da Irmandade (conhecido pela sigla FIPT)
para que reflita as recentes decisões da Conferência Mundial de
Serviços, fazendo com que os delegados zonais se tornem participantes plenos e votantes da Conferência Mundial. Atualmente,
o FIPT menciona apenas os delegados regionais como sendo os
tomadores de decisão. A Conferência Mundial de Serviço de
2020 aprovou uma moção para iniciar o processo de revisão do
FIPT, e uma moção para o projeto em si. O grupo de trabalho do
projeto revisará qualquer contribuição recebida durante o período de revisão.
Quando a Irmandade determinar quais mudanças gostaria de
ver no FIPT, as correspondentes alterações precisarão ser feitas
nas Regras Operacionais. Entretanto, essas alterações poderão
ser feitas através de propostas no Relatório da Agenda da Conferência, e não precisarão ser revisadas pela Irmandade durante
seis meses. Informaremos mais quando o período de comentários e sugestões estiver concluído.
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PROCESSO JUDICIAL

TABLET PARA DETENTOS

Relatamos em diversos veículos, como e-mail, webinars e NAWS
News, sobre um processo judicial com que estivemos envolvidos nos Estados Unidos. O juiz proferiu uma sentença no fim de
setembro, e tínhamos a esperança de deixar esse assunto para
trás. Infelizmente, os membros que inicialmente abriram o processo já entraram com um recurso. Por isso, teremos que gastar
ainda mais dinheiro e energia, que poderiam estar sendo investidos em nossos esforços para levar a mensagem ao adicto que
ainda sofre.
Para refrescar a memória de vocês, no início de 2020, um grupo
de membros que se autodenominou “Região Autônoma” solicitou
ao tribunal que removesse os Serviços Mundiais de NA do papel
de fiduciário do Contrato fiduciário da propriedade intelectual da
Irmandade (FIPT).
O FIPT foi criado para garantir que a “propriedade intelectual”
de NA, sua literatura de recuperação, símbolos e nome, fossem
protegidos contra uso indevido ou corrompimento. É um documento jurídico que explicita as decisões coletivas da Irmandade
a esse respeito, incluindo a responsabilidade e autoridade dos
Serviços Mundiais para administrar a propriedade em nome da
Irmandade. Nenhuma estrutura de serviço ou grupo de indivíduos pode possuir ou controlar a literatura e as logomarcas de
NA; a propriedade e o controle pertencem a NA como um todo.
Como fiduciário, o NAWS tem a tarefa de manter a propriedade
de NA protegida.
Em um esforço para aumentar o acesso a parte da história e
antecedentes relativos à consciência de grupo e literatura de NA,
recentemente transformamos dois relatórios do Quadro, redigidos em 2014 e 2015, nos boletins nº 34 e nº 35 e adicionamos
uma introdução ao Boletim nº 34. Esses boletins, o próprio FIPT
e outros documentos relacionados poderão ser acessados aqui:
www.na.org/fipt.
Os relatórios originais, que reformatamos para boletins, foram
escritos em resposta à publicação ilícita da literatura de NA. Em
um ponto básico, o atual processo judicial e a impressão ilícita de
literatura partem da mesma motivação equivocada: a crença de
que não há problema em desconsiderar a vontade da Irmandade.
A autoridade em NA é um Poder Superior amoroso, e esse poder
se expressa através da consciência de grupo. O mecanismo para
ouvir essa consciência na instância mundial é a Conferência Mundial de Serviço. Os membros que entraram com o processo na
justiça desejam reverter as decisões da Conferência Mundial de
Serviço através de uma decisão judicial.
Isso vai contra os princípios de NA e custou muito dinheiro à
Irmandade. Já gastamos mais de US$ 200.000,00 nesse processo
até agora, e esse valor aumentará com o recurso que foi apresentado. Temos a sorte de ter no caso o advogado que nos ajudou a
elaborar o FIPT, mas esse know-how não sai barato. Proteger a literatura de NA para proteger a mensagem de NA é provavelmente
a coisa mais importante que fazemos nos Serviços Mundiais e
vale a pena dedicar recursos a esse esforço, mas não podemos
deixar de pensar em quantos Textos Básicos poderiam ter sido
enviados, com esse dinheiro, para comunidades de NA ou membros encarcerados.
Esperamos ter melhores notícias para reportar em breve. Obrigado a todos os que ajudaram a divulgar informações precisas e
a honrar a vontade da Irmandade

Agora uma notícia mais feliz: a pandemia pode realmente aumentar o acesso à literatura de NA para alguns detentos. Muitos presídios que querem oferecer opções de recuperação aos detentos
não dispõem de internet nas prisões para permitir reuniões virtuais. Além disso, muitas instituições mudaram seus regulamentos,
e os livros já não podem mais ser levados
para dentro de suas instalações; essa
regra poderá, ou não, se estender
para depois da pandemia. Porém,
esses desafios motivaram alguns a
explorar outras opções. CDs de partilhas foram permitidos em alguns
presídios; outros estão adquirindo
tablets para os presos, que são dispositivos pessoais portáteis contendo material de leitura, mas sem o
acesso à internet. Os Serviços Mundiais
de NA vêm tentando, há algum tempo, chegar aos fornecedores dos equipamentos, mas não
temos recebido muito apoio da sua parte para uma colaboração.
Porém, parece que agora estamos finalmente progredindo, ao
trabalhar junto aos agentes penitenciários que podem viabilizar a
literatura em tablets.
Duas prisões na Flórida foram as primeiras a ter literatura de recuperação adicionada aos dispositivos. Foi necessário um esforço
conjunto do diretor e dos servidores de confiança da Flórida para
que isso acontecesse. Em resumo, o diretor teve que pedir ao fornecedor para acrescentar materiais de NA aos equipamentos. Os
Serviços Mundiais de NA tiveram que aprovar as escolhas de literatura, e os tablets foram finalmente carregados com literatura de
recuperação para os detentos.
Graças a uma conferência virtual da justiça criminal que ajudou
a informar os agentes penitenciários sobre recursos para levar a
recuperação aos presos durante a pandemia, mais cinco locais
estão planejando fazer o mesmo.
O comissário de justiça criminal de Ohio quer que todas as instituições do estado disponham de literatura de recuperação
em tablets. No momento, as literaturas de recuperação já foram
escolhidas e falta a assinatura do contrato entre o fornecedor e
o comissário. Acreditamos que isso aconteça antes do ano novo,
e que os presos possam entrar em 2021 dispondo da leitura de
literatura de recuperação de NA.
A Área Sudeste do Arizona também
eestá colaborando com agentes
p
penitenciários para colocar literatu
tura de recuperação em tablets
p
para detentos. Os serviços compa
partilhados de Nova Jersey,
u
um esforço conjunto das duas
re
regiões de Nova Jersey, fizera
ram uma apresentação para
a secretaria estadual penal
e estão conversando sobre
es
esse recurso para os detento
tos. Connecticut também
co
começou a se mover no
se
sentido de oferecer tablets
co
com literatura de recupera
ã para detentos, e Nova
ração
York também começa a debater o assunto.
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Espera-se que, até o final do primeiro trimestre de 2021, vários desses locais tenham literatura de recuperação nesses dispositivos.
Os tablets são uma forma de levar a mensagem de recuperação
aos presos. É algo que, há muito tempo, vimos debatendo e trabalhando e, agora, começa finalmente a acontecer graças a um
esforço cooperativo entre os Serviços Mundiais, servidores locais
de confiança e os diretores e/ou comissários das instituições. É o
tipo de trabalho que fazemos que é inteiramente voltado para
a nossa missão. Não há lucro nisso, e qualquer negócio “normal”
consideraria insano investir recursos em algo sem retorno financeiro e que geraria menos receita. Mas nós não somos um negócio normal. Somos uma corporação sem fins lucrativos com uma
missão espiritual. Esse é o tipo de trabalho que as contribuições de
vocês ajudam a apoiar.

SITUAÇÃO FINANCEIRA
Este tem sido um ano desafiador para os Serviços Mundiais, e
alguns dos desafios ainda estão presentes. Notadamente, ainda
operamos com déficit, o que significa que as despesas dos Serviços Mundiais ainda estão excedendo nossa receita. Cortamos
custos onde conseguimos. Mais da metade do pessoal permanece de licença. Nos últimos nove meses, não participamos dos
eventos da Irmandade nem das reuniões do quadro, um efeito
colateral da pandemia, e também uma necessidade orçamentária. Não estamos fazendo envio em papel das nossas publicações
ou de rascunhos para revisão. Tivemos que fazer essa mudança
por causa das pressões da pandemia, com tantos funcionários
de licença e outros trabalhando de casa, e por causa das pressões orçamentárias. Em alguns casos, a literatura enviada ao
exterior demorou em função de programação de embarque
a fim de reduzir custos. Por exemplo, uma remessa de Textos
Básicos recém-traduzidos demorou mais tempo do que de costume para que pudéssemos aproveitar um frete mais barato. Em
alguns casos, não conseguimos reduzir os gastos. Por exemplo,
temos obrigações contratuais com a locação de equipamentos e
prédios. Em suma, estamos fazendo o que acreditamos ser possível para reduzir as despesas.
A outra maneira de compensar o déficit é aumentar a receita.
Durante décadas, a maior parte da receita dos Serviços Mundiais
veio das vendas de literatura. Como muitos grupos e estruturas de
serviço não estão se reunindo presencialmente, as vendas de literatura caíram drasticamente em março, quase que da noite para
o dia. Nos últimos meses a situação tem sido imprevisível, com
as vendas aumentando em uma semana e depois diminuindo na
semana seguinte. Levará tempo para que a crise global de saúde
se resolva, e as reuniões presenciais de recuperação e serviços
sejam retomadas de forma consistente.
Enquanto isso, colocamos ênfase no aumento das contribuições
dos membros para os Serviços Mundiais e na criação de uma
maior cultura de doação na nossa Irmandade.

UMA PARTE DO RESTANTE
DO QUE FAZEMOS
Atualizações do site: Criamos uma nova página de mídia www.
na.org/media para facilitar o compartilhamento de memes do
Instagram e o acesso a materiais de apoio para grupos virtuais,
vídeos do NAWS e recursos de serviço. Começamos a postar
panfletos de eventos regionais e zonais na nossa página de
eventos www.na.org/events e como destaques do Instagram:
www.instagram.com/narcoticsanonymous. Agora estamos
postando os e-mails de notícias NAWS Update na página do
NAWS News: www.na.org/nawsnews. E ficou mais fácil assinar
o NAWS News, bastando inserir um endereço de e-mail.

INVESTIR NA NOSSA VISÃO
A maioria dos membros de NA
não são pessoas ricas. Na verdade,
muitos de nós temos apenas o
suficiente para nos manter. O que
sabemos sobre a Irmandade de NA,
no entanto, é que quando trabalhamos juntos, podemos mover montanhas. O simples fato de estarmos em
recuperação é prova disso. “Muitos
de nós... procuraram ajuda através
da medicina, religião e psiquiatria.
Nenhum desses métodos foi suficiente para nós. (Texto Básico,
“Por que estamos aqui”) Estamos vivos e nos recuperamos por
causa do poder de nossos esforços coletivos. Juntos podemos
fazer o que os outros não conseguem.
Precisamos adotar a mesma iniciativa para custear nossos serviços. Os Serviços Mundiais não sentem esse impacto sozinhos.
Estruturas de serviços e escritórios no mundo todo, que dependem dos lucros de eventos ou venda de literatura para financiar
seus esforços, também estão sentindo a falta de dinheiro por
causa dos efeitos da pandemia. Podemos trabalhar juntos para
custear os serviços em todos os níveis.

Traduções: Publicamos 80 novas literaturas traduzidas desde
março – o equivalente a uma a cada três dias.
Um princípio espiritual por dia: O quarto
lote de meditações diárias foi publicado,
para ser revisado pela Irmandade até o final
de janeiro. São 75 verbetes sobre dez princípios espirituais: anonimato, discernimento,
empatia, fé, gratidão, honestidade, esperança,
mente aberta, vigilância e boa vontade. Agradecemos seus
comentários e sugestões sobre quantos verbetes você quiser. Há
também princípios espirituais publicados para que você escreva
sobre eles. A literatura de NA é escrita por adictos, para adictos –
adictos como você!
WCNA: Estamos certos de que a convenção mundial não acontecerá em 2021, e estudamos a mudança da data da convenção
mundial para o ano seguinte, 2022.
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A seguir, apresentamos um pouco da nossa história:
Em 1971, foi realizada a primeira convenção e conferência mundial. Este é um trecho da carta do Quadro de Custódios convidando os membros de NA a participar:
O principal objetivo desta conferência, no entanto, é reunir delegados de grupos de N.A. em todas as localidades
(tanto nos EUA quanto em outros países) para estabelecer
um Escritório Central Mundial de N.A. e eleger um gerente
de negócios remunerado em tempo integral para estar no
comando desse escritório.
Sentimos que esse Escritório Central Mundial será muito
importante para resolver os problemas de comunicação
que surgiram em N.A. durante seu recente período de
rápido crescimento. Queremos ter certeza de que a experiência, força e esperança desenvolvidas ao longo dos anos
nas muitas áreas onde N.A. tem sido eficaz sejam disponibilizadas para novos grupos de todos os lugares. Queremos ter certeza de que os pedidos de literatura de N.A.
e informações sobre nossa irmandade sejam respondidos
de forma rápida e precisa.

decemos muito. Você poderia conversar com dois amigos ou afilhados para fazerem o mesmo? Acreditamos sinceramente que
um adicto falando com o outro é a única maneira de começar a
efetivar uma mudança em nossa atitude em relação à doação.
Todos os serviços de NA precisam do apoio de nossos membros
para disponibilizar nossa mensagem a qualquer adicto em busca
de recuperação.

PPP
Como muitos de vocês sabem, os Serviços Mundiais receberam
dinheiro como parte do programa de proteção salarial (em inglês,
PPP) lançado pelo governo dos Estados Unidos em resposta à
crise econômica provocada pela pandemia. O objetivo do programa era evitar o desemprego dos trabalhadores. A quantia à
qual uma empresa tinha direito era baseada no montante de salários correspondente aos impostos previdenciários recolhidos no
ano anterior.
As empresas que utilizam o dinheiro para “proteger os salários”, ou
seja, para manter os trabalhadores longe do desemprego, podem
solicitar um crédito para reduzir o princípio do valor do empréstimo. Os Serviços Mundiais solicitarão um crédito, que esperamos
ser de aproximadamente 50% do valor que recebemos.
Ouvimos preocupações de alguns membros de que a solicitação
do crédito não fosse consistente com os princípios da Sétima
Tradição. Falamos sobre isso longamente em nossas reuniões do
Quadro e, ao final, concluímos que a solicitação do crédito não
prejudica nenhum dos nossos princípios espirituais. Estamos comprometidos com a recusa de contribuições externas, isso não é
negociável, mas não acreditamos que aceitar um crédito para o
qual nos qualificamos no âmbito do programa PPP se enquadre
nessa categoria. Como dissemos, o programa só estava disponível
para empresas que pagaram os salários e contribuições à previdência social, e os créditos são aproximadamente iguais ou inferiores aos impostos previdenciários e outros encargos patronais
do governo que foram recolhidos no ano anterior. Nesse sentido,
o crédito equivale a um crédito tributário.
Aproveitar créditos e descontos é ter bom senso nos negócios, e
acontece em todos os níveis do serviço de NA. As estruturas de
serviço e convenções de NA corporativas beneficiam-se de créditos fiscais que podem ser de até 40% em alguns estados. Na
Califórnia, onde os Serviços Mundiais são corporativos, o crédito
é de cerca de 28% da receita tributável. A Convenção Mundial e
muitas outras convenções de NA utilizam créditos e descontos em
espaços de reunião ao planejar esses eventos, e muitos grupos de
NA frequentemente negociam espaços de reunião com valores
altamente descontados.
Aceitar créditos e descontos, que não são contribuições, é a coisa
financeiramente responsável a se fazer nesses casos; faz parte da
prática comercial padrão para organizações sem fins lucrativos, e é
dessa forma que enxergamos a solicitação do crédito PPP.
Também estamos preparados para pleitear a fase dois do programa PPP, caso seja implantado e nos qualifiquemos.

Milagres Acontecem fala sobre o evento:
A convenção, que começou no dia 5 de novembro de
1971, no La Mirada Country Club, foi um sucesso, com
quase 200 pessoas presentes. Bob B. foi para o hospital
para pegar Jimmy para falar no banquete de abertura e,
em seguida, levou-o de volta. Junto com Jimmy falando da
história inicial, Jack W. falou do crescimento da Irmandade
nos anos 1960.
No dia seguinte, uma reunião de serviço foi realizada,
durante a qual representantes, por uma grande maioria,
aprovaram a ideia de estabelecer um escritório central e
a contratação de um gerente e funcionários. As preocupações com os recursos necessários para alcançar este
objetivo foram dissipadas no evento por promessas de
membros individuais de doarem uma certa quantia a cada
mês, embora a maioria dessas promessas, infelizmente,
não foram honradas. Ao final do evento, foi esboçada uma
lista em que constava um total de 38 reuniões, uma delas
fora da Califórnia, em Denver, no estado do Colorado.
E assim, temos uma longa história de reconhecimento da necessidade de um Escritório Mundial de Serviço e de sermos desafiados a pagar por esses serviços. O que precisamos é de uma
mudança em nossa cultura, e isso só acontecerá quando esta
mensagem vier, não apenas dos Serviços Mundiais, mas de nossos companheiros. A fonte de renda mais sustentável para os
Serviços Mundiais são as contribuições mensais recorrentes dos
membros: www.na.org/contribute. Muitos de vocês que estão
lendo esta edição do NAWS News podem já estar fazendo uma
contribuição mensal. Se você ainda não contribui, você consideraria a possibilidade de se comprometer com uma contribuição?
Muitos de nós contribuem mensalmente com um dólar para
cada ano em que estamos limpos. Se você já contribui, nós agra-
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Ao nos aproximarmos de 2021, estamos nos preparando para
abrir o processo de recomendações das regiões, Quadro Mundial
e zonas, quanto aos potenciais candidatos para avaliação do PRH.
Criamos uma planilha de duas páginas para ajudar as estruturas de
serviço a entender melhor o seu papel, à medida que identificam
e avaliam potenciais candidatos. A planilha inclui algumas perguntas a serem feitas aos candidatos e, novamente, esperamos que
isso ajude vocês em seus esforços. As estruturas de serviço devem
se sentir livres para usá-la ou adaptá-la como acharem melhor. E,
por favor, avisem-nos se tiverem alguma ideia para melhorar esse
recurso. A planilha fará parte de uma notificação a ser enviada
pelo PRH por e-mail no início de janeiro, anunciando o início do
processo de recomendações das regiões, Quadro Mundial e zonas.
Fiquem de olho nessa notificação, pois o prazo para encaminhar
seus candidatos irá até 30 de setembro de 2021.
Pela primeira vez, pedimos a todos os membros que desejam
passar pelo processo de possível candidatura na WSC 2022 para
terem a recomendação de uma região, Quadro Mundial ou zona.
Antes, a adesão ao Pool Mundial, tempo limpo e histórico nos Serviços Mundiais eram tudo o que era necessário para a consideração do PRH. Como afirmamos em nossos relatórios ao longo dos
anos, dados históricos das eleições da WSC apontam que os candidatos com recomendações das regiões, Quadro Mundial e zonas
contam com maior confiança e apoio dos participantes votantes.
De fato, desde o início do processo dessas recomendações, em
2006, todos, exceto dois novos membros do Quadro Mundial,
foram recomendados por uma região, Quadro Mundial ou zona.
Olhando para os dados, reconhecemos duas coisas: os candidatos
do Pool Mundial (candidatos que não passam por esse processo
de recomendações) raramente são indicados e raramente são
eleitos, e muitas vezes ficam decepcionados com o processo. O
Pool também adiciona um fluxo de trabalho para todos nós, que
não parece beneficiar ninguém. Estamos confiantes em nossa
decisão de pedir a todos os candidatos que obtenham recomendação de uma região, Quadro Mundial ou zona para o processo
de indicação deste ciclo. Acreditamos que essa iniciativa está de
acordo com o espírito dos princípios de identificação de liderança
debatidos no Quarto Conceito para o Serviço em NA.
Continuaremos a lembrar a todos sobre esse critério. Agradecemos que nos ajudem na divulgação. Queremos ter uma boa
noção de seu valor e esperamos ter um diálogo a esse respeito
na WSC 2022. Se tudo correr bem, pediremos que a mudança seja
incluída Guia dos Serviços Mundiais de NA em 2024.
Então, repetindo, vamos enviar uma notificação por e-mail nas próximas semanas. Como sempre, estamos à disposição para receber
quaisquer comentários ou perguntas. Escrevam para hrp@na.org.

O TRABALHO QUE NÃO
ESTÁ SENDO FEITO
Todas essas informações sobre déficits financeiros significam que
não estamos fazendo tudo o que faríamos “normalmente”. Não
é possível fazer o mesmo com mais da metade dos funcionários
de licença, embora o restante da equipe esteja trabalhando o
máximo que pode. E, junto com as restrições econômicas, há as
limitações da crise global de saúde.
Muitas vezes, nosso coração fica pesado, pois sentimos falta de
nos conectarmos com os membros nos dias de aprendizado,
fóruns zonais e outros eventos. Somos gratos por
ver seus rostos no Zoom, mas não temos aquela
conexão completa. Os Serviços Mundiais financiam
e ajudam a organizar o Fórum Zonal Africano, e não
há como dizer quando teremos condições de fazer
isso novamente.
Nossa comunicação escrita também sofreu. Não
publicamos a revista The NA Way Magazine, o boletim Reaching Out, nem o relatório Conference Report, e
talvez tenhamos que repensar o design e o conteúdo
do nosso Relatório Anual. Não fomos capazes de responder a todas as chamadas e e-mails com a mesma
rapidez, e muitas vezes despachamos material sem
tempo ou recursos para fazer uma conferência minuciosa como antes.
Muitos projetos foram adiados. Não está acontecendo nenhum trabalho nestes projetos no ciclo
atual: Projeto de convenções e eventos, revisão do IP
O Solitário, formatação do IP para mulheres em recuperação e avanços nas conversações sobre terapia de
substituição de drogas e formatação do IP.
Os Serviços Mundiais de NA são um repositório de
informações para membros de NA e estruturas de
serviço do mundo todo, e nossa capacidade de
cumprir esse papel também ficou limitada. Tivemos
que parar de trabalhar no arquivamento de registros
de papel e digitalização de gravações de áudio. No
momento, não estamos postando eventos de áreas
e grupos.
Esses são apenas alguns dos exemplos mais óbvios
de como fomos impactados. Muitas vezes nos perguntam o que não está sendo feito, e aqui está uma
resposta parcial para essa pergunta. Nossa paixão é
fornecer serviços aos membros de NA e apoiar as
áreas, regiões e zonas que estão ajudando os adictos a encontrar NA no mundo todo. Gostaríamos de
poder fazer mais.

PARA ENCERRAR /
DATAS IMPORTANTES

RELATÓRIO DO PRH

31 de dezembro é o prazo final para responder à Pesquisa de
Reuniões Virtuais
9 de janeiro de 2021 é o prazo final para comentários e sugestões sobre o rascunho do Guia de Serviços Mundiais de NA
no Dropbox dos participantes da Conferência
31 de janeiro de 2021 é o prazo final para comentários e sugestões sobre o último lote de verbetes do livro Um princípio
espiritual por dia

Saudações do Painel de Recursos Humanos. Esperamos que todos
estejam seguros e saudáveis nestes tempos difíceis. Mesmo com
os desafios atuais, temos nos reunido virtualmente e trabalhado
duro em nossas ideias para melhorar os processos de indicações.
Vocês devem lembrar que relatamos no início do ciclo sobre algumas mudanças que acreditamos que melhorarão as coisas para
todos nós. À medida que iniciamos nosso processo de indicações,
temos o prazer de começar a oferecer detalhes sobre as mudanças
propostas e pedir seu apoio enquanto as experimentamos.
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